
פיילוט הפצת ידע  
עיוורון ולקויות ראייה  

מרכזים למשפחה  



הפועל לקידומם של  , שירותי-מרכז רב

. אנשים עם לקויות ראייה או עיוורון לקראת תפקוד עצמאי ושילוב בתעסוקה

.י"המרכז מהווה חלק מפעילותה של עמותת יעדים לצפון מיסודה של קרן רש

פריסה ארציתסל שירותים רחבשנות פעילות60

השירותים מיועדים לכלל האנשים עם תעודת עיוור וכן  
.לאנשים ללא תעודת עיוור ולאנשים שמעורבים בחייהם



חזון

לאפשר לכל אדם עם עיוורון או לקות ראייה לממש את מלוא  

.הפוטנציאל הגלום בו כאדם





האוכלוסייה והלקות  מאפייני •

ורגשיות על האדם ועל המעגל המשפחתי  השלכות תפקודיות •

צרכים ופערים בצריכת שירותים•

תכנית פיילוט לחשיבה•

? על מה נדבר



הכרת האוכלוסייה  



לחשיבה

?  הנושא הזה רלוונטי אצלכםכמה 

?  מדוע לדעתכם



? מהו עיוורון לפי חוק

8



קריטריונים לזכאות 

לקבלת תעודת עיוור

עיוורון מוחלט

חדות ראייה  
עם תיקון אופטי בעין הטובה, 3/60שאינה עולה על  

שדה ראייה
עם תיקון אופטי בעין הטובה, מעלות20שאינו עולה על 

הטבות ופטורים שונים הניתנים  , שירותי שיקום-מקנה תעודת עיוור 

ארגונים ומשרדי ממשלה כולל סבסוד עזרים, י רשויות"ע



נתונים סטטיסטיים בארץ

נושאי תעודת עיוור23052

מתוכם אנשים עם עיוורון מוחלט10%-כ

איש מתווספים כל שנה1600-כ

תעודת עיוורללאאיש בארץ עם לקויות ראייה 75,000-כ

4%

40%56%

(2021נכון לינואר )מחזיקי תעודת עיוור 

18עד 

19-67

68מעל 



–מחלות שכיחות 
על התפקודהשפעות 



מאפייני האוכלוסייה

מוחלט

במהלך  
החיים מולד

לקות ראייה

במהלך  
החיים מולד

בבת אחת או בתהליך הדרגתי



רמזים תפקודיים לבעיות ראייה

:  האדם מדווח

חלקית של פריט/מעוותת/ראייה כפולה.

לאתר , קושי להסתדר בלילה: קשיים תפקודיים כמו

.  לקרוא, פריטים

: מבחיןאתה 

  חפץ או פעילות, הראש כדי להתמקד באדםהטיית.

במרחבהיתקלות בפריטים



רמזים תפקודיים לבעיות ראייה

: האדם מדווח

חלקית של פריט/מעוותת/ראייה כפולה.

הילה סביב מקור האור/ זבובים/ ראיית כתמים.

רב וקושי להסתגל במעבר מאור לחושך והפוךסינוור  .

לקרוא, לאתר פריטים, קושי להסתדר בלילה: קשיים תפקודיים כמו .

עבודת יד ועוד, עייפות רבה לאחר פעילות הדורשת ראייה כמו קריאה .

באזור העין/ כאבים בתוך .

 סחרחורת וחוסר יציבות  .

:  אתה מבחין

שפשוף העיניים, מצמוץ רב, חוסר שליטה פתאומי באחת העיניים או בשתיהן

שינוי בצבע העין, כמות רבה של דמעות או הפרשות מהעיניים.

חפץ או פעילות, הטיית  הראש כדי להתמקד באדם  .

התקלות בפריטים במרחב  .

הימנעות מפעילות שדורשות ריכוז חזותי גדול.



–השלכות על הערכות הבית ותפקוד עצמאי •

oמיומנויות וטכניקות ייעודיות שנלמדותצורך בתרגול

oצורך בהתאמה של ארגון הבית והנגשה.

oצורך בתיווך מילולי

oצורך ברכישה של טכנולוגיה מסייעת

–השלכות רגשיות •

oקושי בקבלת המגבלה

oתהליך של אבל על לידת תינוק עם עיוורון

oהגנת יתר

oחשש מהתדרדרות נוספת

oסוגיות של תלות מול עצמאות

oהסתרה וכדו'...

השלכות תפקודיות ורגשיות  

על בני המשפחה



צרכים ופערים

:  חוסר ידע בתחומים•

o סטראוטיפים-עיוורוןמהו

oמיצוי זכויות

oשירותים ומענים ייעודיים

oטכנולוגיה מסייעת מותאמת

חוסר מיומנויות ואסטרטגיות מותאמות לתפקוד•

חסם רגשי  •



פיילוט  -תכנית למרכזים למשפחה 

:מטרה 

.הפצת ידע למעגל המשפחתי של האדם עם לקות הראייה•

י אנשי מקצוע"תכנית מפגשים קבוצתיים מונחים ע: הדרך

:נושאים

('תעסוקה וכו, שיקום תפקודי, פנאי)הכרות ותיווך –זכויות ושירותים 1.

כלים לקידום עצמאות  2.

טכנולוגיה מסייעת3.

תמיכה רגשית  4.



נקודות לחשיבה

-הצורךשאלת 

כלים באיתור והכרת שירותים  : רכזים •

התאמת הנושאים לצורך היישובי: בני משפחה •

מבנה ותוכן–תכנית הפיילוט 






